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RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR 
 
 

 
 Për: Bordin drejtues të “Abi & Elif 19” Shpk Prizren 
 
Opinioni i kualifikuar 
 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë “Abi & Elif 19” Shpk (Shoqëria), të cilat 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2017, pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për 
vitin që mbyllet me këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një 
përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme.  
 
Sipas opinionit tonë, me përjashtim të çështjeve  të referuara në seksionin e Bazës për 
Opinionin me rezervë të raportit, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha 
aspektet materiale, pozicionin financiar të “Abi & Elif 19” Shpk me datën 31 Dhjetor 2017, 
dhe performancën financiare dhe flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në 
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 
   
Baza për Opinionin e kualifikuar 
  
Sikurse është trajtuar në Shënimin 5, në kuadër të pasurive fikse në vlerë 1 071 650 euro nuk 
figuron vlera e tokës të cilën e posedon Kompania. Vlera e pasurive fikse nuk është paraqitur 
në mënyrë të drejt në pasqyra financiare. Me zbatimin e procedurave audituese, nuk kemi 
mundur të sigurojmë shënime të mjaftueshme lidhur me vlerën e tokës dhe pasurive fikse në 
tërësi. Në një situatë të tillë për ne ekziston një pasiguri lidhur me vlerën e këtij zëri material. 
Pasqyrat financiare nuk e shpjegojnë këtë çështje në mënyrë të mjaftueshme.  
                                                                                
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 
seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të 
pavarur nga Shoqëria në përputhje me Kodin e Etikës për Profesionistet Kontabël të Bordit të 
Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Profesionistet Kontabël (Kodi i BSNEPK) së 
bashku me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare në 
Kosovë, dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa dhe 
Kodit IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe 
e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë të kualifikuar.  
 
Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me 
Pasqyrat Financiare 
 
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në 
përputhje me SNRF-të, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të nevojshme 
për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, 
qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.  
 
Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e 
Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, për 
çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë 
përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likuidojë Shoqërinë ose të ndërpresë aktivitetet, ose 
nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.  
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Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Shoqërisë. 
 
Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare 
 
Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri 
e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të 
identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston.  
 
Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale 
nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme të influencojnë 
vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare. 
 
Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe ruajmë 
skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: 
 
Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak të mashtrimit 
ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit në përgjigje të këtyre rreziqeve, 
dhe marrim evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një 
bazë për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i 
mashtrimit është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë 
marrëveshje të fshehta, falsifikime, përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, 
anashkalime të kontrolleve të brendshme. 
 
Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin, me qëllim që të 
përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për 
qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë. 
 
Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra nga drejtimi. 
 
Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës kontabël të 
vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka një pasiguri materiale në 
lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e 
Shoqërisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne 
duhet të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në 
pasqyrat financiare, ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet të modifikojmë 
opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të marrë deri në datën e 
raportit tonë. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të bëjnë që Shoqëria të 
ndërpresë veprimtarinë. 
 
Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 
përfshirë informacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë që arrin paraqitjen e drejtë. 
 
Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, lidhur me qëllimin dhe 
kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme 
në kontrollin e brendshëm që ne mund të identifikojmë gjatë auditimit. 
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Ne gjithashtu, ju japim personave të ngarkuar me qeverisjen një deklaratë që ne jemi në 
pajtim me kërkesat përkatëse etike në lidhje me pavarësinë, dhe ju komunikojmë atyre të 
gjitha lidhjet dhe çështjet e tjera që mundet në mënyrë të arsyeshme, të ndikojnë në 
pavarësinë tonë, dhe kur është e zbatueshme, masat mbrojtëse përkatëse. 
 
Nga çështjet e komunikuara personave të ngarkuar me qeverisjen, ne përcaktojmë ato çështje 
që ishin më të rëndësishmet për auditimin e pasqyrave financiare të periudhës aktuale dhe për 
pasojë edhe çështje kryesore të auditimit. Ne i përshkruajmë këto çështje në raportin tonë të 
auditimit përveç nëse në rastin kur ligji ose rregullat e ndalojnë bërjen publike të çështjes ose 
kur, në raste jashtëzakonisht të rralla, ne vendosim që çështja të mos komunikohet në raportin 
tonë për arsye se pasojat negative nga një komunikim i tillë pritet në mënyrë të arsyeshme të 
tejkalojnë përfitimet në favor të interesit publik. 

 
 
 

 A.O.”Audit AK” Shpk  
  
                                                                                                                 
Prizren,  
29.04.2018    
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“Abi & Elif 19” Shpk  Prizren 
Pasqyra e pozitës financiare 
Për vitin që përfundon më 31.12.2017 
Të gjitha shumat në euro 
 

Shënim 31.12.2016 31.12.2017

Parat e gatshme 9 20 126 6 237

Parapagimet 8

Llogarit e arkëtueshme 7 33 692 58 590

Stoqet 6 1 004 316 947 018

Totali i pasurive qarkulluese 1 058 134 1 011 845

Prona, impiantet pajisjet 5 1 066 390 1 071 650

Pasurit e paprekshme

Totali i pasurive joqarkulluese 1 066 390 1 071 650

TOTALI I PASURIVE: 2 124 524 2 083 495

Detyrimet afatshkurtra

Mbiterheqjet bankare 11

Llogarit e pagueshme tregtare 12 137 121 69 731

Pjesa afatshkurtër e huas afatgjate 11

Detyrimet për tatime

Detyrimet për paga

Totali i detyrimeve afatshkurta: 137 121 69 731

Detyrimet afatgjata

Huat afatgjata 10

Detyrime tjera afatgjata

Totali i detyrimeve afatgjate 0 0

TOTALI I DETYRIMEVE 137 121 69 731

Kapitali 13 1 155 585 1 155 585

Rezervat tjera

Fitimet e mbajtura 831 818 858 179

Totali i Ekuitetit 13 1 987 403 2 013 764

 TOTALI I DETYRIMEVE DHE EKUITETIT 2 124 524 2 083 495

 

Pasqyrat financiare janë aprovuar më 31.03.2018 dhe janë nënshkruar nga:  
 
Drejtori i përgjithshëm                                                                            Drejtori financiar 
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"Abi & Elif 19" Shpk Prizren

Te gjtha shumat ne euro

Shenim

Per vitin qe 
perfundon me 

31.12.2016

Per vitin qe 
perfundon me 

31.12.2017

Te hyrat nga shitja 14 1 591 620         1 371 378          

Kosto e mallit te shitur 15 848 084            792 785             

Fitimi bruto 743 536            578 593             

Te ardhurat tjera

Shpenzimet e personelit 17 242 713            188 977             

Shpenzimet e zhvleresimit 5 101 679            109 271             

Shpenzimet tjera 16 372 073            251 055             

Fitimi operativ 27 071              29 290               

Kostot e financimit 18 2 143               

Te ardhurat financiare

Fitimi para tatimit 24 928              29 290               

Shpenzimet e tatimit 19 2 493               2 929                

Fitimi/Humbja neto e vitit 22 435              26 361               

Te ardhurat tjera gjitheperfshirese:

Fitimet/humbjet nga kurset e kembimit

Fitimet/humbjet nga rivleresimi i patundshmerive

Te ardhurat tjera gjitheperfshirese

Totali i te ardhurave gjitheperfshirese per vitin 22 435            26 361             

Pasqyra e te ardhurave gjithperfshirese

Per periudhen nga 01.01 deri me 31.12.2017
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           2 016            2 017 

1     1 878 111     1 556 225 
2
3
4
5

I     1 878 111     1 556 225 

1     1 630 250     1 226 332 
2        254 848        188 977 
3
4            2 143 
5            2 493            2 929 
6

II     1 889 734     1 418 238 

A        (11 623)        137 987 

 1.
 2.
 3.                  -   
 4.
 5.

 III                 -                    -   

 1.        424 483        151 875 
 2.
 3.

 IV                 -          151 875 

 B                 -        (151 875)

 1.

 2.

 3.

 V                 -                    -   

 1.
 2.
 3.
4

 5.

VI                 -                    -   

 C                 -                    -   

D        (11 623)        (13 888)

E          31 748          20 125 

F          20 125            6 237 

"Abi & Elif 19" shpk, Prizren

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet financuese 
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
FIN
Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së 

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVEST
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVEST

Arkëtimet e parasë nga emetimi e  instrumenteve 
RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE

Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë, 
fleteobligacionet, huatë dhe huazimet tjera

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVESTUESE     (1 deri 5)
Pagesat e parasë për blerjen e pasurive 
Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe 

Arkëtimet e parasë nga interesi
Arkëtimet e parasë nga dividentat
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE
Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive 
Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe 

Pagesat e tjera të parasë për aktivitetet operative
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET 
OP
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET OP

Pagesat e parasë për sigurimin për kompensimin e 
Pagesat e parasë për interes
Pagesat e parasë për tatime

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET 
OP
Pagesat e parasë për furnitorët
Pagesat e parasë për të punësuarit

Arkëtimet e parasë nga sigurimi për kompensim 
Arkëtimet e parasë nga rimbursimi i tatimit 
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet operative

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE
Arkëtimet e parasë nga blerësit
Arkëtimet e parasë nga honoraret, tarifat, 

Pasqyra e rrjedhes se parase                                             

Shenj
a e 

Emërtimi i zërit
Nr.i 

shënim
 Shumat në euro 

Per periudhen 01.01.deri 31.12.2017

Pagesat e parasë për lizingun financiar
Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve vetjake 

Pagesat e parasë për dividenta

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET 
FIN
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET FIN

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FILLIM 

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND 
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Kapitali 
aksionar

Rezervat  
tjera

Fitimet e 
mbajtura

 Gjithsej 

€ € € €
Gjendja më 1 janar 2017      1 155 585 831 818        1 987 403     
Ndryshimet ne politikat kontabel -                
Balanca e korrigjuar 1 155 585      -            831 818          1 987 403       
Ndryshimet ne ekuitet gjate vitit
Shperndarja e dividendes -                -            -                -                
Totali i te ardhurave gjitheperfshirese -                -            26 361           26 361           
Emetimi i aksioneve
Totali i ndryshimit ne ekuitet -                -            26 361           26 361           
Gjendja më 31 dhjetor 2017 1 155 585     -            858 179        2 013 764     

Gjendja më 1 janarr 2016 1 155 585     809 383        1 964 968     

Ndryshimet ne politikat kontabel -                -                
Balanca e korrigjuar 1 155 585      809 383          1 964 968       
Ndryshimi ne ekuitet gjate vitit
Shperndarja e dividendes -                -            -                -                
Totali i te ardhurave gjitheperfshirese -                22 435           22 435           
Totali indryshimit ne ekuitet -                -            -                -                
Gjendja më 31 dhjetor 2016 1 155 585     -            831 818        1 987 403     

   Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
   për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2017

 "Abi & Elif 19" Shpk, Prizren

 


